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INTRODUÇÃO 

Duas problemáticas atuais são: 

1. Geração energética considerando a sustentabilidade 

 

 

 

 

 

2. Gestão de resíduos sólidos urbanos 

Uma gestão de resíduos eficiente acarreta em diminuição da poluição 

atmosférica e melhora de vida da população, reduzindo índice de doenças e 

necessidade de lidar com mau cheiro. O Brasil ainda possui muitos lixões a 

céu aberto, onde os resíduos sólidos são jogados sem nenhum tipo de 

tratamento, prejudicando o solo e todo o ambiente ao redor. Esse cenário 

precisa mudar e a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) é 

elaborada com esse objetivo, sancionada em agosto de 2010, prevê a 

responsabilidade compartilhada na gestão dos resíduos sólidos e proíbe a 

manutenção de lixões em todo o país. 

Não basta substituir os lixões por aterros sanitários, a poluição atmosférica 

continuaria sendo um problema, deve ser implantado um sistema de 

captação de biogás para geração energética, resolvendo-se as duas 

problemáticas citadas, porém uma análise da viabilidade deste sistema deve 

ser feita. 

METODOLOGIA  

Primeira Parte: Estudo exploratório, baseado em levantamento  de dados de 

base oficial e revisão bibliográfica, de forma a gerar e adquirir novos 

conhecimentos sobre o assunto, considerando debates atuais sobre 

sustentabilidade e publicações referentes a energias renováveis e aterros 

sanitários. 

Segunda Parte: Levantamento do potencial energético a partir de aterros 

sanitários da região sudeste do Brasil, com estimativas de produção de 

resíduos por pessoa e geração de biogás por tonelada de resíduos. 

RESULTADOS 

1. Condições ideais de um aterros sanitário para que seja possível 

a recuperação energética: Mínimo de 200 ton/dia de lixo, 

capacidade mínima de 500.000 ton, altura mínima de 10m, solo 

impermeabilizado com membrana texturizada de PEAD e ser 

implantado um sistema de captação de biogás. 

2. Caracterização dos biodigestores: Estão comparados na tabela 

a seguir, o mais utilizado é o ciclo Otto por questões 

financeiras. 

 

 

 

 

 

 

3. Potencial Energético 

Cálculo: E= 2.L0.R.k.e-k.(idade).(poder calorífico).(eficiência) 

Onde: E = Emissões (Metano Gerado por m3) 

 L0 = Potencial de geração de biogás (m³ por Kg de resíduo) 

 R = Resíduos depositados no ano (Kg) 

 K = Constante de Geração de Metano 

São Paulo: C1= 212.530 MWh; C2= 7.267.199 MWh 

Rio de Janeiro: C1= 31.459 MWh; 1.075.714 MWh 

Minas Gerais: 17.108 MWh; C2= 584.988 MWh 

Espírito Santo: C1= 8.142 MWh; C2= 278.428 

Total Região sudeste: C1= 269.239 MWh beneficiando 41.572 

famílias; C2= 9.206.330 MWh beneficiando 1.421.519. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÕES 

Considerando a estimativa apresentada no site engenharia, de que uma família 

tradicional com 4 pessoas consome, em média, 539,7 KWh por mês, no pior 

cenário a ser considerado, a geração energética a partir de biogás advindo de 

aterros sanitários beneficiará mais de 41 mil famílias apenas na região 

sudeste. 

Pode-se observar, a partir das informações expostas que, a região Sudeste do 

País possui um potencial de geração energética bastante interessante sendo 

desperdiçado em aterros sanitários e poluindo a atmosfera, com a adequação 

dos aterros e a implantação de projetos de geração energética o problema da 

gestão de resíduos se resolve juntamente com o da poluição do ar e diversifica 

as fontes de energia renovável. 


